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12
	

A reunião Foi presidida pelo Iltistríssinio Senhor Secretário Municipal da (estão do
	1..)	 \Ieio Ambiente e Turismo e Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente -
	14
	

('O\1:\1. u Senhor lFIi1CiC() L(IIiiIrd() \1O(1((() CLI silva.

15

	

16
	

\o J2cinw dia d	 ne	 n)\	 ha	 Jc	 mil	 das l/scH Iiom	 cj 'iint
	17	 minutos ás dezessete horas e trinta e quatro minutos, na sala de reuniões da SEMAT, suo à

	

18
	

Avenida Via Oeste. n° 3325, em Altamira-Pará, sob a Presidência do Ilustríssimo Senhor

	

19
	

Titular da Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo - SEMAT e

	

20
	

Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, o Senhor Francisco Eduardo

	

21
	

Modesto da Silva. Reuniram-se os Conselheiros Titulares e Suplentes do Conselho

	

22
	

Municipal do Meio Ambiente, conforme assinaturas constantes à folha 21 do livro de

	

23	 presença. A reunião foi iniciada pelo Sr. Presidente, que agradeceu a presença de todos e

	

24
	

desejou boa tarde, e logo o mesmo esclarece a todos que devido as eleições tanto do 1°

	

25	 primeiro) quanto do 2° (segundo) turno fizeram com que houvesse acumulo de pautas Por

	

26	 não ter ocorrido as reuniões ordinárias previstas. Em seguida foi feito à chamada por

	

27	 .Justino da Silva Bequiman. Secretário Executivo do ('OMAM e Conselheiro Titular da

	

28
	

CONCOMAT, que ao chamar constatou, às dezesseis horas, que não havia quorum e

	

29	 conforme o Re g imento Interno no capitulo VI artigo 17 e Parágrafo Primeiro, que declara:

	

30
	

O COMAM reunir-se-á, em primeira convocação, com a presença mínima da maioria

	

31	 simples de seus membros (seis integrantes), considerando-se os suplentes no exercício da

	

32
	

titularidade. Parágrafo Primeiro - Não havendo quorum para a realização da reunião em

	

33	 primeira convocação, a segunda convocação será realizada trinta minutos após, com os

	

34	 membros presentes garantindo o quorum rniriimo de uni terço de seus membros integrantes

	

35
	

(três integrantes). Logo, na segunda chamada, às dezesseis horas e trinta minutos, havia

	

36	 quorum e a reunião foi continuada por Zelma Luzia da Silva Costa, Conselheira Suplente

	

37
	

do COMAM e Representante da SEMAT, que lê a ata da Última reunião e após ter sido

	

38
	

aprovada a palavra é passada ao Sr Presidente que lê a primeira pauta a ser debatida:

	

39
	

Reunião com a Excelentíssima Promotora, Dra Ociralva de Souza Farias Tabosa, no dia

	

40
	

19/09/2006, O mesmo comenta que houve a reunião com a Excelentíssima Sra Promotora,

	

41	 onde se comentou sobre uma série de plantações que ocorreriam nas principais avenidas da

	

42	 cidade que contou com o apoio da Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente e

	

43
	

Turismo: nesta reunião a Excelentíssima Sra Promotora se comprometeu a fizer um

Ata da 1()' Reunião l.xlraordinaria do Conselho Municipal do Meio Ambiente. reahviida no dia II de
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44	 encaminhamento ao IBAMA, para que liberassem madeiras para leilão e revestimento da
45	 arrecadação para a construção do aterro sanitário, e também fazer encaminhamento ao
46
	 presídio para a liberação de alguns detentos em regime semi-aberto para que os mesmos

47	 auxiliassem no serviço de plantação, foi decidido também nesta mesma reunião que
48	 verificaríamos quais quantidades de mudas a AIMAT e a Secretaria Municipal de
49
	

Agricultura e Abastecimento dispõem, para que usemos neste ciclo de plantações. E no
50	 primeiro dia de plantação, que foi justamente no dia da árvore, houve a presença da Dr
51
	

Ociralva Tabosa, da Prefeita Municipal e das Secretarias de Meio Ambiente e Turismo e
52
	

Secretaria de Agricultura e Abastecimento mas a verdade segundo o Sr Presidente é que a
53
	

SEMAT até a presente data não obteve retorno positivo relacionado aos encaminhamentos
54
	

da Dr Ociralva Tabosa. Por isso o Sr Presidente propôs que o COMAM fizesse um
55	 encaminhamento para a Dm Ociralva pedindo despacho em relação à liberação dos detentos
56	 e em relação ao IBAMA, na liberação de madeiras. Prosseguindo, ainda com a palavra o Sr
57
	

Presidente diz que fez vários encaminhamentos à Promotora, relacionados ao projeto do
58
	

aterro sanitário, os quais levou pessoalmente. Mais uma vez o Sr Presidente pergunta se o
59
	

Conselho é a favor da elaboração do encaminhamento a Sra Promotora. Todos foram a
60
	

thvor. A palavra foi passada ao Sr Lúcio Francisco de Paula Costa, Conselheiro Titular do
61
	

COMAM e representante da AIMAT, que sugeriu ao plenário que seja feito um
62	 encaminhamento a Prefeitura Municipal de Altamira, na pessoa da Excelentíssima Sr
o.)	 Prefeita Odileida Maria de Sousa Sampaio, para que a mesma providencie a liberação de
64
	

uma obra de construção de esgoto na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, sendo que se
65
	

lça também, a parte de arquitetura incluindo a construção de cercados para proteger as
66	 mudas recém plantadas e ainda providencie o trabalho de sensibilização (Ia população. O Sr
67
	

Presidente aproveitou-se das palavras de Lúcio Costa para falar da programação realizada
68	 no dia da árvore, onde foram plantadas II .000 (onze mil) mudas, inclusive ocorrendo um
69	 grande problema, onde as pessoas estão arrancando as mudas e plantando em frente as suas
70	 casas, por isso mesmo, o Sr Presidente sugeriu ao Sr Gedeon Tavares da Fonseca,
71
	

Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento, que fosse à televisão fazer um
72	 trabalho de conscientização para o público em geral de acordo com o tema e também para
73	 que o mesmo providenciasse um cercado e placas identificadoras onde foram plantadas as
74	 mudas. Passando então à próxima pauta que foi: Reunião com o Excelentíssimo Si-
75
	

Promotor de Justiça, Dr° Edmilson Barbosa Leray. O Sr Presidente disse que perguntou ao
76
	

promotor quem cuidava especificamente dos assuntos relacionados ao meio ambiente,
77
	

porque foram retiradas três árvores da cidade e por este motivo saiu uma reportagem na
78
	

Revista Guia Aniata dizendo que essas mesmas foram tiradas sem que estivessem
79
	

ocasionando problemas, o que não foi verdade. Então nessa reunião com os promotores o
80
	

Sr Presidente afirmou que se deveria ter sim, toda uma preocupação, mas antes deve
81	 ocorrer uma análise dos dois lados do ocorrido, falou da polémica denúncia que foram
82
	

f1itas das seringueiras plantadas, que na verdade são castanheiras, erro esse cometido pela
83	 revista Guia Amata. O mesmo esclareceu que quando houve a programação de plantil das
84	 mudas de castanheiras foi feito um contato com a Policia Rodoviária Federal para que
85
	

kssem padrinhos na questão de cuidar das mudas,já que as mesmas ficavam ali próximas à
86	 sede. Haja vista, o Sr Presidente já se adentrou à quinta pautaS. Reporta gens: 5. 1 Guia
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	87	 AMATA, mês de setembro 5.2 Jornal "O Estado do Tapajós", edição do dia 22/09/2006.

	

88	 Então passando ao item 5.2 da mesma pauta, o Sr Presidente coloca que a reportagem dizia

	

89	 que a Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo - SEMAT recebeu a

	

90	 quantia de R$ 280.000.00 (duzentos e oitenta mil reais) pelo Projeto de Gestão Ambiental

	

91	 Compartilhada e que nada foi feito em prol do andamento do Projeto, em resposta à

	

92	 reportagem o Sr Presidente diz que as informações não são verdadeiras, tendo como prova

	

93	 da falsidade desta informação é que é feita periodicamente a prestação de contas, efetuou-

	

94	 se, por exemplo, à compra de vários materias permanentes com o dinheiro do Projeto como:

	

95	 02 (duas) motos, 04 (quatro) computadores dentre outros que a plenária do COMAM já

	

96	 conhece, sem falar nas oficinas que estão sendo realizadas como atividade do Projeto

	

97	 Gestão Ambiental Compartilhada. Passando então à quarta pauta que atesta a veracidade do

	

98	 exposto pelo Sr Presidente, que diz: Pro graniação da Oficina de Educação Ambiental. pi

	

99	 Projeto de Gestão Anibiental Compartilhada em Altamira O mesmo explana que nos dias

	

100	 09 (nove) a 13 (treze) de outubro de dois mil e seis realizou-se uma oficina para Técnica de

	

101	 Elaboração de Projetos e Captação de Recursos onde participaram mais de trinta pessoas e.

	

102	 logo em seguida uma oficina de avaliação do Projeto, e comunicou que no mês de

	

103	 novembro haveria entre os dias 13 (treze) a ló (dezesseis) outra oficina com o tenha: O

	

104	 Município no Desenvolvimento Rural Sustentável, lembrando que os convites já foram

	

105	 enviados, mas não pára por ai, ainda no mês de novembro haverá Oficina de Gestão

	

106	 :\mbiental na Propriedade Rural e também elaboração do Pacto Federativo do Município.
107 onde contaremos com reunião entre SEMAT. IBAMA, SECTAM e Ministério do Meio

	

108	 \mbiente. Neste momento a plenária comenta sobre as pautas já faladas, então se abre uma

	

109	 hcussão acerca das nascentes, onde o Sr Presidente afirmou aos presentes que foi enviado

	

110	 ao INCRA três documentações relacionadas ao assunto e para que a SEMAT pudesse fazer

	

111	 urna visita às propriedades pertinentes ao caso, mas o INCRA não deu retomo aos

	

112	 encaminhamentos e a partir dai o Sr Presidente propôs que fosse feito outro documento

	

113	 solicitando melhores informações acerca das nascentes do Igarapé Cipó Ambé e Panelas, e

	

114	 também pediu a Conselheira Titular representante da UFPA. Solange Trevisan. que

	

115	 auxiliasse os trabalhos já que esteve algum tempo trabalhando nas propriedades rurais em

	

116	 que as nascentes estão possivelmente inseridas e conhece mais sobre o assunto. A palavra

	

117	 Ri passada ao Senhor Lúcio Costa, que a utiliza para dizer da importância e prioridade que

	

118	 devemos dar  essas nascentes, pois sabemos das dificuldades de recuperação das mesmas.

	

119	 Então foi aprovado que seja feito à documentação em nome do COMAM e o Sr Presidente

	

120	 junto com o Sr Lúcio Costa se comprometeram a entregar este em mãos para o Chefe do

	

121	 INCRA em Altamira, na próxima semana. Passando à próxima e última pauta: Situação das

	

122	 Populações Ribeirinhas nas Áreas de Reserva do Município de Altamira. Com  a palavra o

	

123	 Sr Presidente falou do quanto é caro uma visita às áreas de reserva, mas a Prefeitura

	

124	 Municipal de Altaniira não tem como fugir da realidade até por que se percebe o cansaço

	

125	 dos ribeirinhos de participarem de tantas reuniões. Entretanto, sugeriu fazer uma reunião

	

126	 :om os secretários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, Secretaria

	

127	 Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento e Secretaria

	

128	 Municipal de Promoção Social, para que assini se faça uma visita a essas reservas e com

	

129	 isso vejam quais as principais necessidades dessas pessoas, e a partir daí sejam feitos

Atada 1 () Reuniio Fxiraordrnaria do Conselho Municipal do Meio Ambiente. realizada no da H) de
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130	 projeto em prol dos habitantes dessas áreas. A palavra é passada a Sra Zelma Luzia da Silva
131
	

Costa, representante Suplente da SEMAT, que fala que a Ministra de Estado e Meio
132
	

Ambiente a Senhora Marina Silva instalou em uma quinta feira do dia 09, 11/2006 urna
133
	

Comissão Coordenadora do Plano Estratégico Nacional de Arcas protegidas (PNAP). onde
134
	

dentro das bancadas estão 45 (quarenta e cinco) membros de diversas partes representando,
135	 o governo federal, distrital, estadual e municipal, dos povos indigenas, das comunidades
136	 quilombolas e extrativistas, do setor empresarial e da sociedade civil. No entanto, seria
137	 interessante que nós, que estamos inseridos em um grande mosaico de Unidades de
138
	

('onservação, exijamos da Ministra que participemos enquanto Prefeitura Municipal de
139
	

Altamira nas discussões desta bancada, então a Sra Zelma Costa su2erlu que a luz cio
140
	

documento enviado por ela, através de e-mail para a SEMAT. o COMAM - Conselho
141
	

Municipal de Meio Ambiente faça uma resolução para enviar a Ministra. Todos
142	 concordaram com a proposta da Suplente. Finalizando foram colocados os informes, onde o
143
	

Sr Presidente fala da visita que o Sr Bruno do manejo florestal, fez a SEMAT e que os dois
144	 estiveram em reunião e o Sr Bruno havia passado alguns materiais ao Sr Presidente, e falou
145
	 também que esteve no lançamento do Y IKATU Xingu, que fala sobre as nascentes.

146	 comentando que achou de grande importância á maneira que fizeram a dinâmica onde todos
147	 os segmentos participaram, com certeza tendo agora um maior entrosamento entre eles. O
148
	

Sr Presidente ainda avisa da vinda do Consultor Ramaiana Ribeiro e da revisão que esta
149
	

fazendo no Código Ambiental do município para que possamos enviar á Câmara Municipal
150
	

de Altamira, falou ainda do site com todas as informações do Projeto de Gestão Ambiental
151
	

Compartilhada. Ainda sobre o Projeto de Código Ambiental o Sr Presidente destaca a
152	 importância que o mesmo seja aprovado ainda este ano para podermos dar andamento aos
153	 raba1hos da SEM.AT, exemplo disto é que só após a aprovação da legislação poderemos
154
	

fazer a alteração de quantidades de membros no COMAM, onde iremos aumentar de 10
155
	

dez) entidades para 14 (quatorze). A palavra é passada a Sra Zelma Luzia da Silva Costa
156
	

ia SEMAT, que a utiliza para dizer que f'oi enviado documentações, inclusive à empresa
157	 1ue há anos faz a travessia da Balsa para o Transassurini, referente aos cuidados que se
158
	

)everia ter em relação ao ordenamento do lixo e os resíduos sólidos e líquidos lançados no
159	 rio Xingu. Foi enviado uru oficio para a secretaria Municipal de Finanças - SEFIN, pedindo
160	 itforrnações das ações de arrecadações tributárias existentes nos domicílios e
161	 L3tabeiecimentos comerciais, localizados na entrada cia estrada Transassurini e também foi
162	 enviado oficio para a Secretaria Municipal de Obras. Viação e Infra-estrutura - SEOVI,
163	 s(1icitando informações da coleta de lixo, nessa mesma localidade cio Transassurini e
164
	

finalmente enviou-se oficio para a Secretaria Municipal de Saúde e Setor de Vigilância
165
	

Sanitária. pedindo informações necessárias às ações de vigilância sanitária, nos
166	 restaurantes, bares e similares e fossas nos empreendimentos, localizados também na
167	 entrada da estrada Transassurini.De todos os caminhamentos feitos apenas houve retorno
168
	

do Setor de vigi lância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, aos quais dizem em
169
	

documento que foram fiscalizar de perto a real situação nessa localidade, e que tomaram
170	 alui-rias providências em todas as questões citadas no documento os enviado. Sra Zelnia
171
	

Luzia cia Silva Costa ressaltou ainda o recebimento do oficio da Secretaria Municipal de
172
	

FiEianças respondendo a um outro encaminhamento feito pela SEMAT, onde foi nos

Ataila 10' Reunião Iixtraordinaria do Conselho Miinicipl do Meio Anihiente. realizada no dia li) de
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173	 enviado uma relação dos nomes de lojas de Altamira, tuas a mesma deixou bem claro que
174
	

faria outro encaminhamento a SEFIN para que priorizassem os nomes de lojas das ruas
175
	

João Coelho, João Pessoa, Pedro Gomes e Sete de Setembro, todos esses encaminhamentos
176
	

feitos pela SEMAT - Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo. Por
177
	

fim. Sr. Eduardo Modesto da Silva, secretário da SEMAT e presidente do COMAM,
178	 comunicou ao plenário que a Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente e Turismo
179	 - SEMAT, juntamente com quatro escolas fizeram um trabalho em quatro praias do rio
180
	

Xingu, recolhendo um total de duas toneladas de lixo, sendo que a maioria dessas praias
181	 rém placas de conscientização, colocadas pela própria SEMAT, quando estava em execução
182	 o Projeto Cidadão Consciente, que consistia em sensibilizar as pessoas a manterem as
183	 praias limpas. Encerrando, o presidente reforça o convite aos membros presentes do
184
	

COMAM para que participem da oficina: O Municipio em desenvolvimento regional
185	 sustentável, ou que indicassem alguém. Por Último agradeceu a presença de todos.
186
	

desejando - lhes uma boa tarde. Nada mais tendo a tratar, eu. Gleice Gomes de Almeida,
187	 responsável por secretariar essa reunião, lavro a presente ata que será assinada por mim e
18S	 pelo presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente Altamira, dez de novembro de
189
	

dois mil e seis. JJij L 	 ,L	 ,	 LL

Ata	 Re li] Id	 Xli Zlord uldi Id do (oncIho Municipal do Meio .\mbien(e. icalizada :o dia 1) de
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FREQUÊNCIA DOS CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES

Reunião: Ordinária	 110	 Extraordinária:	 O J Ø3

Data: 10 de novembro de 2006
Hora: 161i
Pauta. 1. Reunião com a Excelentissima Promotora, Dr Ociralva de Souza Farias Tabosa,
no dia 19/09/2006:

2. Programação realizada no Dia cia Arvore:
3 Reunião com o Excelentíssimo Promotor de Justiça. Dr. Edmilson Barbosa

Leray:
4. Programação da Oficina de Educação Ambiental. pelo Projeto de Gestão

Ambiental Compartilhada em Altamira:
5, Reportagens:

5.1 - Guia AMATA. mês de setembro.
5.2 - Jorna! "O Estado do Tapajós", edição do dia 22/09/2006.

6. Situação das populações ribeirinhas nas áreas de reserva do município de
Altami ra.

N°	 Conselheiros	 Instituição
01	 Titular: Justino da Silva Bequimam	 CONCOMAT
02 Suplente: Francisco Leite Sobrinho 	 CONCOMAT
03 Titular, Antônia Meio cia Silva 	 FVPP
04 Suplente: Márcia Nascimento Castro 	 FVPP
05 Titular: Raimundo Nonato Gomes dos Santos Colônia clePescadoisZ-57
06 Suplente: Láudio Castro Leite 	 Colônia de PescadoiesZ-57
07 Titular: Lúcio Francisco de Paula Costa 	 AIM.AT
OS Suplente: Maria Augusta da Silva Neta	 AIMAT
09 Titular: Gleidson de Oliveira Marques 	 CAMPEALTA
lO Suplente: Oséas Bezerra Barros 	 CAMPEALTA
11 Titular: Solange Henclien Trevisan 	 UFPA
12 Suplente, Joselma Fernandes do Nascimento UEPA
13 Titular: Waiber Feijó de Oliveira 	 [BANIA	 -
IA Suplente: Roberto José Scarpari 	 IBAMA	 -
IS Titular: Júlio C'ésar Kalber 	 SEMEC
le Suplente: Raimunda Silva de Oliveira 	 SEMEC
17 Titular: Ribamar Rodrnues dos Santos 	 Ministério Publico
18 Suplente: Ma\sa Gualherto da Silva	 Ministério Público	 2
19 Titular: Francisco Eduardo Modesto da Silva SEMAT
20 Suplente: Zelma Luzia cia Silva Costa	 SEMAT



COMAM

ORSER 1 'AÇY)ES:

INSTA LA ç .io DAS RE UNIÕES:

1.	 Verificação da presença e existência de quorum' pala sua instalação:
(6 membros na primeira convocação e 3 membros na segunda convocação. após 30

minutos.)

11.	 Aprovação da ata da reunião anterior:

III. Ordem do dia:

IV. Leitura e despacho do expediente:

V. Prestação de contas:

VI. Assuntos pautados:



E

VII.	 Informes gerais.

\çuI, \Li	 !ihJ.ne	 (
•-iniiL c ' 'nLlu iitauira a	 Altaiiurzi - I'ara
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